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MADDE 1. — Türkiye- Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki bir
ek ve bir muvakkat madde eklenmiştir :
Ek madde — Jandarma uzatmalı er, onbaşı ve sınıf çavuşları emekli hakkından
istifade ederler ve bunların emekli hak ve muameleleri 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununda yazılı Jandarma astsubaylarına ait hüküm
lere göre yürütülür.
Emeklilik kesenekleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamı
nunun 15 nci maddesine göre özel kanunları ile halen aldıkları maaşları üzerinden
% 5 kesilir ve kurum bütçesinden de aynı miktarla birlikte Emekli Sandığına
verilir.
Muvakkat madde 103. — Ek maddede yazılı olanlarla bunlardan halen emek
lilik hakkı tanınan başka vazifelerde bulunanların evvelce jandarmada ilk temdit
tarihinden itibaren geçmiş hizmet müddetlerinden 10 senesi, 5434 sayılı Kanunun
geçici 65 nci maddesindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaat
şartiyle borçlandırılır. Bunların borçlanabilmeleri için bu kanunun meriyete gir
diği tarihteki yaşlarından, bu vazifelerde ve emekliliğe esas diğer hizmetlerde ge
çen müddetler indirildikten sonra yaş sayısının 40 ı •geçmemiş olması şarttır.
Ancak; bu hükümden faydalanmak üzere müracaat edenlerin tahakkuk ettirile
cek borçlarımn hesabında müracaatte bulundukları tarihlerdeki keseneğe tabi ay
lık veya ücretleri tutarları esastır.
MADDE 2. -— Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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